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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ζ παξνχζα κειέηε (Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκφ 3/2019 κειέηεο) ζπληάζζεηαη θαηφπηλ ηνπ κε αξ. 

1934/26-07-19 εγγξάθνπ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. ηεξεάο Διιάδαο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ δηεπθξηλίζεσλ πνπ καο δεηήζεθαλ κε ην απφ 26-08-ζρεηηθνχ Δ-mail θαη αθνξά ζηελ 

πινπνίεζε ησλ νηθνδνκηθψλ & ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

«Παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ Ηζηηαία». Οη παξεκβάζεηο 

απνηεινχλ έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ζχλνιν πνπ θαηαιήγεη ζηελ ξηδηθή αλαθαίληζε ηνπ 

θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΘΔΛΑΘ. ηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ είλαη ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο κε ηελ ηαπηφρξνλε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη παξακνλήο ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2.  

Σν θηίξην ηνπ ζεκεξηλνχ Γπκλαζίνπ ρηίζηεθε ην 1959 - 1960, πξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΘΘΘ. Σν 

2000 θαηαζθεπάζηεθε επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνχ 

Θεξκνκφλσζεο Θηηξίσλ. ην θηίξην ηνπ ζρνιείνπ δηαθξίλνληαη δχν επίπεδα, ην ηζφγεην θαη ν 

πξψηνο φξνθνο, εκβαδνχ 637.11 m2 θαη 626.82 m2 αληίζηνηρα θαη χςνπο 3,60 m. 

ην ππεξπςσκέλν ηζφγεην ππάξρνπλ ηξεηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ην εξγαζηήξην Σερλνινγίαο, ην 

εξγαζηήξην Υεκείαο, κηα κηθξή Βηβιηνζήθε, ην γξαθείν ησλ Γπκλαζηψλ θαη ην θπιηθείν. Θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2006-2007 δηακνξθψζεθε ε αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ. 

ηνλ φξνθν ππάξρνπλ επηά αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ην εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο θαη ηα γξαθεία 

ησλ Θαζεγεηψλ θαη ηνπ Γηεπζπληή. Οη ηνπαιέηεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη έλαο κηθξφο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο, βξίζθνληαη ζε παξαθείκελν θηίξην. 

Ζ έθηαζε ηνπ αχιηνπ ρψξνπ είλαη 1460 η.κ. Όιε ε απιή δηαζέηεη επίζηξσζε απφ ζθπξφδεκα ελψ 

ππάξρνπλ δηακνξθσκέλνη ρψξνη γηα ην κπάζθεη θαη ην βφιευ θαη νη ππαίζξηεο βξχζεο. 

Ζ πεξηνρή αλήθεη ζηελ Θιηκαηηθή Εψλε Β (Ιακία), ελψ ην πςφκεηξν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γπκλαζίνπ 

είλαη 41 κέηξα. Σν θηίξην ραξαθηεξίδεηαη απφ κία βαζηθή ρξήζε: «Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». 

 

 

 

 



  4 / 15 

Ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ εθαπμογήρ 

Αληηθείµελν ηεο Κειέηεο Δθαξκνγήο ησλ παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ Ζ/Κ 

ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ απνηεινχλ νη αθφινπζεο εγθαηαζηάζεηο: 

• Θέξκαλζεο  

• Φσηηζκνχ 

• Φσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 

• Δλεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίνπ 

 

Ιζσύονηερ κανονιζμοί 

Ζ  µειέηε ησλ ειεθηξνµεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηεξίνπ βαζίζηεθε ζηα αθφινπζα: 

i. ηνλ Θηηξηνδνµηθφ Θαλνληζµφ & (Απφθ – 3046/304/89) 

ii. ηα ηζρχνληα πξφηππα ΔΙΟΣ - ΔΣΔΠ 

iii. Φ.Δ.Θ. 89, λφκνο 3661/19-05-2008. «Κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

ησλ θηεξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

iv. Φ.Δ.Θ. 407/9.4.2010 «Θαλνληζκφο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Θηηξίσλ-  

v. Θαλνληζµφο Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (ΦΔΘ 525/31.12.73 θ.ι.π.) 

vi. Θαλνληζµνί θαη νδεγίεο ηεο ∆.Δ.Ζ. 

vii. Πξφηππν ΔΙΟΣ HD 384 

Ζ κειέηε έρεη βαζηζζεί επίζεο ζηνπο Διιεληθνχο Θαλνληζκνχο θαη ζηηο Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ 

Σ.Δ.Δ., γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο Γηαηάμεηο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνεγνχκελνη θαλνληζκνί δελ θαιχπηνπλ ην 

ζέκα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη  θαλνληζκνί πξνεγκέλσλ ηερληθά ρσξψλ. Αλαιπηηθφηεξα ζα 

εθαξκνζηνχλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί θαη ε ζρεηηθή Βηβιηνγξαθία: 

• Σ.Ο.Σ.Δ.Δ  2421  Κέξνο  1/86  εγθαηαζηάζεηο  ζε  θηίξηα  θαη  νηθφπεδα  -  δίθηπα δηαλνµήο 

δεζηνχ λεξνχ γηα ζέξµαλζε θηηξηαθψλ ρψξσλ. 

• Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 2421 Κέξνο 2/86 εγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα θαη νηθφπεδα - ιεβεηνζηάζηα παξαγσγήο 

δεζηνχ λεξνχ γηα ζέξµαλζε θηηξηαθψλ ρψξσλ. 

• Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 2423/86 Θιηµαηηζµφο θηηξηαθψλ ρψξσλ 

• Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 2425/86 Πεξί ηνηρείσλ ππνινγηζµνχ θνξηίσλ θιηµαηηζµνχ θηηξηαθψλ ρψξσλ 

• Θ.Δλ.Α.Θ..». 

• ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2017, «Αλαιπηηθέο Δζληθέο Πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηεξίσλ θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο» A’ Έθδνζε 

• ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2017, «Θεξκνθπζηθέο ηδηφηεηεο δνκηθψλ πιηθψλ θαη έιεγρνο ηεο 

ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηεξίσλ» Α’ Έθδνζε 

• ηελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-3/2010, «Θιηκαηηθά Γεδνκέλα Διιεληθψλ Πεξηνρψλ» Γ’ Έθδνζε 

• Γεληθφο Οηθνδνµηθφο Θαλνληζµφο 

• Θηεξηνδνµηθφο Θαλνληζµφο 

• Θαλνληζµφο εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

• Θαλνληζµφο ζεξµνµφλσζεο θηεξίσλ 

• Θαλνληζµφο Ππξνπξνζηαζίαο Λέσλ Θηεξίσλ (Π.∆. 71/88) 

• Σα πξφηππα ΔΙΟΣ 234, 276, 349, 352, 441, 810 (Σερληθή Δπηηξνπή 4). 

• DIN 4701/83, ASHRAE GUIDE θαη ASHRAE GRP 158 COOLING AND HEATING LOAD 

CALCULATION MANUAL. 
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Βαζικέρ απσέρ εκπόνηζηρ ηηρ μελέηηρ 

Θαηά ηελ κειέηε ησλ Ζ/Κ παξεκβάζεσλ ειήθζεζαλ ππφςε ηα παξαθάησ: 

• Δμαζθάιηζε επειημίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ 

• Δμαζθάιηζε αμηνπηζηίαο ζηελ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

• Δμαζθάιηζε κηθξνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

• Δμαζθάιηζε ζπλάθεηαο ησλ λέσλ πιηθψλ κε ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο 

Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γίλεηαη κε γλψκνλα ηε βέιηηζηε ζρέζε θφζηνπο - 

απφδνζεο. Ιακβάλεηαη ππφςε ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπηθψλ πφξσλ θαη αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. 

 

Δξοικονόμηζη ενέπγειαρ 

Κε γλψκνλα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε κειέηε ησλ παξεκβάζεσλ γίλεηαη ιαµβάλνληαο 

ππφςε ηα αθφινπζα: 

• Κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζέξκαλζεο κε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ιέβεηα πεηξειαίνπ κε αληιία ζεξκφηεηαο. 

• Κεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζµνχ ηφζν ζε ζπλζήθεο ζρεδηαζµνχ ππφ 

πιήξεο θνξηίν, αιιά θπξίσο ζε ζπλζήθεο µεξηθνχ θνξηίνπ. 

• Διαρηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ ζηα ζπζηήµαηα δηαλνµήο. 

• Διαρηζηνπνίεζε ηνπ αλαγθαίνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζµνχ θαη ησλ 

ππνζπζηεµάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ µέζσ θαηάιιεισλ ζπζηεµάησλ ειέγρνπ, BEMS. 

• Κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ελεξγεηαθά 

απνδνηηθνχ εμνπιηζκνχ, έπεηηα απφ ζρεηηθή κειέηε ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα. 

• Δπηινγή δφθηµνπ εμνπιηζµνχ θαη ζπζηεµάησλ εμνηθνλφµεζεο ελέξγεηαο. 

• Απηνπαξαγσγή κέξνπο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ. 

Ζ εμνηθνλφµεζε ελέξγεηαο ζην θηίξην επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ αθφινπζσλ παξεκβάζεσλ: 

1. Αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ παιαηνχ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη ησλ ηνπηθψλ αληιηψλ 

ζεξκφηεηαο split-unit, κε θεληξηθή αληιία ζεξκφηεηαο, κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο. Οη ζεξκηθέο 

απψιεηεο ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ κεηψλνληαη ιφγσ ηεο νινθιεξσκέλεο ζεξκνκφλσζήο 

ηνπ. 

2. Αληηθαηάζηαζε ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ κε λέεο εζσηεξηθέο κνλάδεο απεπζείαο 

εθηφλσζεο ςπθηηθνχ κέζνπ, κε ηνπηθφ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο αλά ειεγρφκελν ρψξν. 

3. Δγθαηάζηαζε ελζχξκαηνπ ηνπηθνχ ρεηξηζηεξίνπ αλά  ζεξκαηλφκελν ρψξν, γηα ηνπηθφ έιεγρν 

ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο θαη θεληξηθνχ ειεγθηή κε δπλαηφηεηα εβδνκαδηαίνπ θαη 

εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

4. Αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ζεξκνχ λεξνχ κε λέν δίθηπν δηαλνκήο 

ςπθηηθνχ κέζνπ (αεξίνπ/πγξνχ), κε ηνπηθέο κνλάδεο δηαθιάδσζεο κε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο 

ζεξκφηεηαο (Individual Branch Selectors with Heat Recovery).  

5. Πιήξεο ζεξκνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ςπθηηθνχ κέζνπ, ζην ζχλνιφ ηνπ θαη πξνζηαζία 

εληφο κεηαιιηθήο ζράξαο κε θαπάθη, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο. 

6. Αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζην ζρνιηθφ θηήξην θαη ζηελ Αίζνπζα 

Πνι/ιψλ κε λέα, πςειήο απφδνζεο, κεηψλνληαο ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θσηηζκνχ. Σνπηθφ 
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έιεγρν ησλ θσηηζηηθψλ κε ρεηξνθίλεην δηαθφπηε (αθή/ζβέζε) θαη αηζζεηήξα 

παξνπζίαο/θσηεηλφηεηαο (ζβέζε). 

7. Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο ΑΠΔ κε ζχλδεζε ζην δίθηπν 

κε ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ. 

8. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηηξίνπ (BEMS), κε δπλαηφηεηα 

απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο, θαηαγξαθήο θαη παξνπζίαζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2 ζην θνηλφ. 

 

Έπεςνα ηοπικών ζςνθηκών 

Έγηλε έξεπλα ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ µε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ηερληθήο 

ππνδνκήο ζην έξγν - χδξεπζε, απνρέηεπζε, ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ππνδνκήο απηήο λα εμππεξεηήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ θαη µε νηθνλνκηθφ ηξφπν ηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξεη ε κειέηε. 

Απφ ηελ έξεπλα ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα δίθηπα 

θαη ηα δίθηπα απηά είλαη ηθαλά λα εμππεξεηήζνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο εγθαηαζηάζεηο. 

Σν θηίξην δηαζέηεη ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο ηεο πφιεο, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ ζε 

πφζηκν λεξφ. Σα ιχµαηα ησλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ηνπ θηηξίνπ απνρεηεχνληαη µε θπζηθή ξνή, 

µέζσ θαηαθφξπθσλ ζηειψλ, νξηδφληησλ ζπιιεθηήξησλ αγσγψλ, θξεαηίσλ θαη ηνπ θξεαηίνπ ηνπ  

κεραλνζίθσλα  ζην  δίθηπν  απνρέηεπζεο  πφιεο. 

Ζ ειεθηξνδφηεζε ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη απφ ην πθηζηάκελν ζηελ πεξηνρή δίθηπν Υακειήο Σάζεο 

230V ηεο ∆ΔΖ. Αλακέλεηαη λα απαηηεζεί επαχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θαζψο απμάλεηαη ε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχο. Δπηπιένλ, ζα απαηηεζεί ε εγθαηάζηαζε 

κεηξεηή ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο κε ζχκβαζε ζπκςεθηζκνχ ζην δίθηπν ηεο 

ΓΔΖ.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηεθπεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηνλ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηελ επαχμεζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε ζχλδεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ αηηήζεσλ, ζρεδίσλ (ειεθηξηθά δηαγξάκκαηα 

θιπ.), κειεηψλ θιπ.  

 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Γενικά 

Οη παξεκβάζεηο ζηελ εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ ξεπκάησλ αθνξνχλ ζηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηεο 

λέαο αληιίαο ζεξκφηεηαο, εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθψλ κνλάδσλ, ην ζχζηεκα θσηηζκνχ, ην 

ζχζηεκα ΑΠΔ θαη ην ζχζηεκα BEMS. Δγθαζίζηαηαη λένο ειεθηξηθφο πίλαθαο (ππνπίλαθαο Α.Π. - 

χζηεκα Θιηκαηηζκνχ) ζην ρψξν ηνπ πξψελ ιεβεηνζηαζίνπ, ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ 

πθηζηάκελν ΓΠΥΣ κε λέα γξακκή. 
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Κανονιζμοί 

Γηα ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζα ηεξεζνχλ ηα παξαθάησ: 

 Διιεληθφο θαλνληζκφο εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ΦΔΘ 59Β΄/11.04.1995 

 Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θ.Δ.Ζ.Δ. πνπ έρνπλ ήδε δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Θπβέξλεζεο, ήηνη: 

o ΦΔΘ 118 Α/ 24.06.1965 

o ΦΔΘ 293 Β/ 11.05.1966 

o ΦΔΘ 620 Β/ 18.10.1966 

o ΦΔΘ 63 Β/ 25.10.1966 

o ΦΔΘ 1525 Β/ 13.12.1973 & 

o ΦΔΘ 118 Α/ ηνπ 1982 

 Σν δηάηαγκα πεξί θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθψλ ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ (ΦΔΘ 

89 Α΄/1912). 

 Οδεγίεο ΓΔΖ 

 Γηεζλείο Θαλνληζκνί θαη Σππνπνηήζεηο φπσο DIN, VDE, BS, NEMA, ISO θηι. 

 Πξνδηαγξαθέο ΔΙΟΣ HD384 

 Σνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο εκπεηξίαο γηα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο εξγαζίαο, πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηερλνινγίεο γηα παξφκνηα έξγα. 

 Σηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο κέζσ ηνπ Δπηβιέπνληα Κεραληθνχ. 

 

Παπαδοσέρ 

Σάζε ελαιιαζζφκελνπ 380/220 V, ζπρλφηεηα 50 Hz. Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη απφ 

ηε ΓΔΖ (ΓΔΓΓΖΔ), κέζσ πθηζηάκελνπ ηξηθαζηθνχ κεηξεηή, ζηελ ζέζε πνπ ππνδεηθλχεηαη ζηα 

ζρέδηα.  

Οη εγθαηαζηάζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο: 

 Σηο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ. 

 Σελ αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία θαη ηελ κεγάιε δηάξθεηα δσήο . 

 Σελ επίηεπμε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ. 

Σποθοδοζία και γείωζη εγκαηάζηαζηρ 

Ζ ηξνθνδνζία ζα γίλεη απφ ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. κέζσ ηνπ κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ 

ΓΠΥΣ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ππνπίλαθεο.  

Σποθοδοζία εξωηεπικήρ κλιμαηιζηικήρ μονάδαρ 

Ζ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηεο εμσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο ζα γίλεη κέζσ ππνπίλαθα (Α.Π.), 

ν νπνίνο εγθαζίζηαηαη ζην ρψξν ηνπ πξψελ ιεβεηνζηαζίνπ. Ζ ηξνθνδνζία ηνπ ππνπίλαθα γίλεηαη 

απφ ηνλ ΓΠΥΣ ηνπ θηηξίνπ, κέζσ θαη θαισδίνπ ηχπνπ J1VV-U (ΛΤΤ), ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη 

ηα ζρέδηα. Ζ φδεπζε ηνπ παξνρηθνχ θαισδίνπ γίλεηαη ζε χςνο 3.5 m, επίηνηρα, εληφο μερσξηζηνχ 

κεηαιιηθνχ θαλαιηνχ. Ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα ηεξνχληαη φιεο νη απαηηνχκελεο απνζηάζεηο 

αζθαιείαο απφ αγσγνχο αζζελψλ ξεπκάησλ θαη άιισλ νδεχζεσλ. 

Ζ φδεπζε ησλ αγσγψλ απφ ηνλ ππνπίλαθα Α.Π. πξνο ηελ εμσηεξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα ζα γίλεη 

εληφο κεηαιιηθήο ζράξαο θαισδίσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηε κειέηε. Ο ππνπίλαθαο Α.Π. ζα 

είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλνο κε φια ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα θαη δηαηάμεηο αζθαιείαο, θαζψο 

θαη κε κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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Σποθοδοζία εζωηεπικών κλιμαηιζηικών μονάδων  

Ζ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ησλ εζσηεξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη κε λέα θαισδίσζε απφ 

ηνλ ππνπίλαθα Α.Π. Ζ φδεπζε γίλεηαη παξάιιεια ζηηο ζσιελψζεηο ςπθηηθνχ κέζνπ, εληφο ηνπ 

ίδηνπ κεηαιιηθνχ θαλαιηνχ. Ζ ηξνθνδνζία ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ νκαδνπνηείηαη ζε ηέζζεξεηο 

ηνπιάρηζηνλ δηαθξηηέο γξακκέο θίλεζεο, κε ηελ αληίζηνηρε πξνζηαζία ηνπο απφ ηνλ ππνπίλαθα 

Α.Π. 

Σποθοδοζία και έλεγσορ ζςζηήμαηορ θωηιζμού 

Σα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα αληηθαζηζηνχλ ηα πθηζηάκελα θαη εγθαζίζηαληαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο ή 

ζχκθσλα κε ηελ θσηνηερληθή κειέηε. Ζ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ηνπο γίλεηαη απφ ηελ ίδηα 

παξνρή, ελψ ν έιεγρφο ηνπο ζπκπεξηιακβάλεη ρεηξνθίλεην δηαθφπηε αθήο/ζβέζεο θαη αηζζεηήξην 

παξνπζίαο/θσηεηλφηεηαο. Ζ αθξηβήο ζέζε ησλ θσηηζηηθψλ παξνπζηάδεηαη ζηε κειέηε, ελψ 

θαζνξίδεηαη θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο. 

Γείωζη 

Κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο θαη πξηλ ηελ παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ζα γίλνπλ κεηξήζεηο γηα ηελ 

αληίζηαζε γεηψζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηνλ 

επηβιέπνληα κεραληθφ ππεχζπλε δήισζε, ππνγεγξακκέλε απφ αξκφδην θαηά ην λφκν ηερληθφ, 

ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο γείσζεο 

απφ φπνπ ζα θαίλεηαη φηη ε ηηκή ηεο είλαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα κε βάζε ηνπο θαλνληζκνχο.  

ε πεξίπησζε πνπ απηή πξνθχςεη πάλσ απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα, απφ ηνλ εξγνιάβν,  γηα ηελ κείσζή ηεο ζηα επηηξεπηά φξηα κε επηπιένλ 

ειεθηξφδηα γείσζεο θιπ. ηελ κπάξα γείσζεο ζα γεησζεί ν νπδέηεξνο ηεο ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο. 

Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαλνληθά δελ βξίζθνληαη ππφ ηάζε ζα γεησζνχλ. 

Σα θπθιψκαηα θσηηζκνχ ζα γεησζνχλ κε αλεμάξηεην αγσγφ γείσζεο. Σν δίθηπν γείσζεο αξρίδεη 

απφ ηελ κπάξα γείσζεο ηνπ γεληθνχ πίλαθα (ΓΠΥΣ). 

 

Γίκηςα διανομήρ 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηαθφξσλ παξνρψλ θαη θπθισκάησλ ζα ηζρχζνπλ ηα αθφινπζα: 

i. Ζ γξακκή ηξνθνδνζίαο ηνπ ππνπίλαθα Α.Π. απφ ηνλ ΓΠΥΣ ζα είλαη επίηνηρε, κε θαιψδην 

κε κφλσζε θαη καλδχα PVC, ηχπνπ J1VV-R (ΛΤΤ) 5x25mm2, κέζα ζε απηφλνκε κεηαιιηθή 

ζράξα κε θαπάθη. 

ii. Ζ γξακκή ηξνθνδνζίαο ηεο εμσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο απφ ηνλ ππνπίλαθα Α.Π. ζα 

νδεχζεη επίηνηρα εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ πξψελ ιεβεηνζηαζίνπ, κέζα ζε κεηαιιηθή ζράξα 

κε θαπάθη, ελψ εθηφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, παξάιιεια πξνο ηηο ζσιελψζεηο ςπθηηθνχ 

κέζνπ, εληφο κεηαιιηθήο ζράξαο. Απνηειείηαη απφ θαιψδην κε κφλσζε θαη καλδχα PVC, 

ηχπνπ J1VV-R (ΛΤΤ) 5x16mm2. 

iii. Οη γξακκέο ηξνθνδνζίαο ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ θιηκαηηζκνχ απφ ηνλ ππνπίλαθα Α.Π. 

νδεχνπλ επίηνηρα, παξάιιεια κε ηηο ζσιελψζεηο ςπθηηθνχ κέζνπ, εληφο κεηαιιηθήο 

ζράξαο θαη απνηεινχληαη απφ θαιψδην H05VV-U (NYM) 3x2,5mm2. 

iv. Όιεο νη γξαµµέο ζα θέξνπλ αγσγφ γείσζεο. 
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v. Γηα ηηο γξαµµέο θσηηζµνχ ηα θαιψδηα ζα έρνπλ δηαηνµή 1.5 mm2. Γηα ηελ γξακκή  

ξεπµαηνδφηε ηνπ πίλαθα, δηαηνµή 2.5  mm2.   

Ζ γξακκή ξεπκαηνδφηε αθνξά ηε δπλαηφηεηα ειεθηξηθήο παξνρήο γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο 

ηπρψλ εξγαζηψλ θαη αζθαιίδεηαη ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα µε µηθξναπηφµαην 16 Α.  

 

Δγκαηάζηαζη θωηιζμού 

Γενικά 

Οη εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ πεξηιακβάλνπλ  

• Σα θσηηζηηθά ζψκαηα νξνθήο, ηχπνπ θζνξηζκνχ, πςειήο απφδνζεο 

• Σελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ ιακπηήξσλ Δ27 βνεζεηηθνχο ρψξνπο κε ιακπηήξεο LED 

• Σα θάζε είδνπο πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ ζπλνδεχνπλ απηά 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ  θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ιπρληψλ, ειήθζεζαλ ππ’ φςηλ 

νη εμήο ζηάζκεο θσηηζκνχ : 

• Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 300 LUX 

• Υψξνο γξαθείσλ     500 LUX 

• Γηάδξνκνη   100 LUX 

• Υψξνη πγηεηλήο    200 LUX 

ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ θαη ζηνπο δηαδξφκνπο αληηθαζίζηαληαη ηα παιαηά θσηηζηηθά ζψκαηα θαη 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ κε λέα θσηηζηηθά ζψκαηα πςειήο απφδνζεο, ρακεινχ δείθηε ζάκβσζεο, 

θαηάιιεια γηα ρψξνπο δηδαζθαιίαο. Σα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα δελ δηαζέηνπλ θάιπκκα, 

δηαζέηνπλ αλαθιαζηήξεο ζε θαηάιιειε δηάηαμε ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη ιακπηήξεο θαη λα 

δηαρένπλ νκνηφκνξθα ην θψο, απνηξέπνληαο ην θαηλφκελν ηεο ζάκβσζεο. 

Σα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα δελ δηαζέηνπλ θάιπκκα, δηαζέηνπλ αλαθιαζηήξεο ζε θαηάιιειε 

δηάηαμε ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη ιακπηήξεο θαη λα δηαρένπλ νκνηφκνξθα ην θψο, 

απνηξέπνληαο ην θαηλφκελν ηεο ζάκβσζεο.  

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα δηαζέηνπλ δχν ιακπηήξεο, θζνξηζκνχ, ηζρχνο 28W, πςειήο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο Σ16, άλσ ησλ 50lm/W θαη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα έλαπζεο κε δπλαηφηεηα dimming. Σα 

θσηηζηηθά ζψκαηα ζπλδένληαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο κε ηα πθηζηάκελα.   

Γηα ηνλ απηφκαην έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, εγθαζίζηαηαη ζε θάζε αίζνπζα αηζζεηήξαο 

θσηεηλφηεηαο - παξνπζίαο. Ζ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ αηζζεηήξα, κε θαιψδηα εληφο πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ζηελ νξνθή ησλ ρψξσλ. Σα 

θσηηζηηθά ζψκαηα εθθηλνχλ ρεηξνθίλεηα, κε αθή ηνπ ζρεηηθνχ δηαθφπηε ζε θάζε ρψξν θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ξπζκίδεηαη απηφκαηα, κεηαβάιινληαο ηελ έληαζε θσηηζκνχ, αλάινγα κε ηνλ 

θπζηθφ θσηηζκφ ή ζβήλνληαο ηειείσο ηνπο ιακπηήξεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη αληηιεπηή 

παξνπζία ζηνλ ρψξν.  

Θαηά θαλφλα, ηα λέα θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα ζέζε κε ηα πθηζηάκελα, θαη 

ζπλδένληαη ζηνπο πθηζηάκελνπο αθξνδέθηεο. Έπεηηα απφ ππφδεημε ηεο επίβιεςεο δχλαηαη ε 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζε δηαθνξεηηθή ζέζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

ειεθηξηθή ηξνθνδνζία θαη ν έιεγρνο εμαθνινπζεί λα γίλεηαη απφ ην πθηζηάκελν δίθηπν 

θσηηζκνχ.  
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Οη αηζζεηήξεο παξνπζίαο / θσηεηλφηεηαο εγθαζίζηαληαη δχν αλά ρψξν θαη ζε ζεηξά κε ηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν απηφκαηνο έιεγρνο. Ζ ζχλδεζή ηνπο γίλεηαη κε λέα 

θαισδίσζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.   

ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ζε βνεζεηηθνχο ρψξνπο αληηθαζίζηαληαη νη βηδσηνί ιακπηήξεο 

ππξαθηψζεσο κε λένπο ιακπηήξεο LED, επίζεο βηδσηνχο. Σν ζπείξσκα είλαη Δ27. Γεληθά, ζην 

θηίξην ν ρεηξηζκφο ησλ θψησλ ζα γίλεηαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ρεηξνθίλεηνπο δηαθφπηεο  

αθήο/ζβέζεο  νη  νπνίνη  βξίζθνληαη, θαηά θαλφλα, θνληά ζηελ είζνδν θάζε ρψξνπ.  

Ο αλάδνρνο ζα παξνπζηάζεη δείγκα ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ηνπ ιακπηήξα γηα έγθξηζε απφ ηελ 

επίβιεςε, πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε. Σα πξνηεηλφκελα απφ ηνλ αλάδνρν θσηηζηηθά πξέπεη απαξαίηεηα 

λα παξνπζηάδνληαη ζαθψο ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο (prospect) ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ 

εηαηξεηψλ. Οη θαηάινγνη απηνί πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ ππεξεζία καδί κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφ έγθξηζε θσηηζηηθνχ. 

Ζ ζέζε ησλ θσηηζηηθψλ είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα εληνχηνηο κεηά απφ ηνλ πξψην 

θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ απφ ηνλ εξγνιάβν (βαζηζκέλνο ζηε κειέηε) απαξαίηεηα ελεκεξψλεηαη ν 

επηβιέπσλ ηνπ έξγνπ ν νπνίνο κπνξεί λα θάλεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο.  

Πξφηππα - Θαλνληζκνί 

• Πξφηππν ΔΙΟΣ HD384 

• Όια ηα πιηθά θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE ή ηζνδχλακε. 

 

Ηλεκηπολογικά κανάλια 

Ζ φδεπζε ησλ λέσλ θαισδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεηαη 

εληφο ηεο ςεπδνξνθήο ή, αλ δελ ππάξρεη, εληφο πιαζηηθψλ θαλαιηψλ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ νξνθή. Σα θαλάιηα είλαη πιαζηηθά, ρξψκαηνο ιεπθνχ ή ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Δπίβιεςεο. ηεξεψλνληαη κεραληθά ζηνλ ηνίρν θαη δηαζέηνπλ θάιπκκα. 

πλνδεχνληαη απφ φια ηα απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα θαη εμαξηήκαηα (γσλίεο, κνχθεο, ηάπεο 

θιπ.) ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα φδεπζε θαη έλα αηζζεηηθά άξηην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Γχλαηαη λα δηαζέηνπλ εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά γηα ηνλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ θαη ζηήξημε ησλ 

θαισδίσλ θαη ησλ ινηπψλ ζσιήλσλ. 

 

Ηλεκηπικοί πίνακερ 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο - ππνπίλαθαο Α.Π. - είλαη κεηαιιηθφο, επίηνηρεο ηνπνζέηεζεο, κε πφξηα 

πνπ αζθαιίδεη κε θιεηδαξηά. Γηαζέηεη κεηψπε γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηνλ ρεηξηζκφ θαη πιήξεηο 

ελδείμεηο - ζήκαλζε ησλ θαισδίσλ θαη ησλ δηαθνπηψλ. 

Όια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηήξημεο (ραιχβδηλα ειάζκαηα, ζηδεξνηξνρηέο, θνριίεο θιπ.) ζα 

πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα ή λα έρνπλ ππνζηεί εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (π.ρ. 

γαιβάληζκα). Δηδηθά γηα ηηο εμσηεξηθέο βίδεο ζηεξέσζεο κεηαιιηθψλ πιαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

επηληθειισκέλεο.  

Γεληθά ε φιε θαηαζθεπή ηνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη φιεο νη αθκέο 

ηνπ ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο, ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε απφρξσζε επηινγήο ηεο 

Τπεξεζίαο. 
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Σν πίιιαξ ζα είλαη ζπλαξµνινγεµέλν ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θαη ζα παξέρεη άλεζε 

ρψξνπ γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ µεηαμχ ησλ νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηθηχνπ. Θα δνζεί κεγάιε ζεµαζία ζηε θαιή θαη ζχµµεηξε εµθάληζή ηνπ.  

Σν ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ζα είλαη θαηαζθεπήο γλσζηνχ Δπξσπατθνχ νίθνπ, έγθξηζεο ηεο 

επίβιεςεο. Σν ζχλνιν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ζα πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην νίθν θαηαζθεπήο. 

 

Γοκιμέρ, έλεγσοι, πιζηοποιηηικά 

Ο Δξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ, 

Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ (π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ γείσζεο απφ πηζηνπνηεκέλν ειεθηξνιφγν θιπ.) 

απαηηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο, ρσξίο 

επηπιένλ ακνηβή. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ε Δπίβιεςε κπνξεί λα πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο, ζε 

αλαγθαίεο δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εθηέιεζε ή κε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Θαλνληζκνχο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο, ελψ ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη ηα αλάινγα φξγαλα θαη δηαηάμεηο κεηξήζεσο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε γη’ απηφ ακνηβή. 

Γηα θάζε κηα απφ ηεο παξαπάλσ δνθηκέο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνλ Δπηβιέπνληα. 

Οη δνθηκέο απηέο απνηεινχληαη ζπλνπηηθά απφ ηα παξαθάησ: 

• Έιεγρνο ηνπνζεηήζεσο θαη νδεχζεσο ησλ θαισδίσλ 

• Έιεγρνο ησλ αληηζηάζεσλ γεηψζεσο. 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ 

ύζηημα ελέγσος θέπμανζηρ / κλιμαηιζμού 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζέξκαλζεο / θιηκαηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη: 

• Θεληξηθφ ρεηξηζηήξην εζσηεξηθψλ κνλάδσλ αληιίαο ζεξκφηεηαο 

• Σνπηθά ρεηξηζηήξηα εζσηεξηθψλ κνλάδσλ αληιίαο ζεξκφηεηαο 

• Θαισδίσζε κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

Ο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο / ςχμεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ηνπηθά ρεηξηζηήξηα ησλ 

εζσηεξηθψλ κνλάδσλ θαη απφ έλα θεληξηθφ ρεηξηζηήξην ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σα ηνπηθά ρεηξηζηήξηα ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ, επίηνηρα θαη ζπλδένληαη 

ελζχξκαηα κε ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ θαη κε ηελ εμσηεξηθή κνλάδα. Ζ 

φδεπζε ηνπ θαισδίνπ γίλεηαη παξάιιεια κε ηηο ζσιελψζεηο ςπθηηθνχ κέζνπ, ελψ ε θάζεηε 

φδεπζε πξνζηαηεχεηαη εληφο κεηαιιηθνχ ειεθηξνινγηθνχ ζσιήλα. Γίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ απνζηάζεσλ απφ θαιψδηα ηζρπξψλ ξεπκάησλ πνπ 

δηέξρνληαη παξάιιεια. 
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Σν θεληξηθφ ρεηξηζηήξην ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ πξψελ ιεβεηνζηαζίνπ ή ελαιιαθηηθά ζε 

ζέζε πνπ ππνδείμεη ε Δπίβιεςε θαη ζπλδέεηαη ελζχξκαηα κε ηελ εμσηεξηθή κνλάδα. Δίλαη ηεο 

ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο κε ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ. Γηαζέηεη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην 

νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο «ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θηηξίνπ» BMS, δειαδή λα 

ειέγρεη θεληξηθά ηελ θάζε κία εζσηεξηθή κνλάδα δηακνξθψλνληαο ζεξκηθέο δψλεο θαη σξάξηα 

ιεηηνπξγίαο. Κπνξεί λα ειέγρεη επηπιένλ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ηεο ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο 

ή κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ πξσηνθφιινπ αλνηθηνχ θψδηθα, λα ζπλεξγάδεηαη νξηδφληηα κε άιια 

ζπζηήκαηα ηνπ θηηξίνπ φπσο ν θσηηζκφο, αληιηνζηάζηα ή ην ζχζηεκα ππξφζβεζεο. Γέρεηαη 

είζνδν απφ αηζζεηήξεο θσηηζκνχ, παξνπζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο. Δπηπιένλ, ην ζχζηεκα ζπλδέεηαη 

ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή ζηνλ θεληξηθφ server ψζηε λα κπνξεί λα πξνβιεζεί ή λα ξπζκηζηεί 

απφ απφζηαζε.  

ύζηημα ελέγσος θέπμανζηρ / κλιμαηιζμού 

ην θηήξην εγθαζίζηαηαη λέν ζχζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (BEMS). Σν ζχζηεκα ζπλδέεηαη 

ζην δηαδίθηπν θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο. Ζ ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ε κείσζε 

ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ηνπ θηεξίνπ παξνπζηάδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θσηνβνιηατθφ 

ζχζηεκα, ζην ζχζηεκα παξνπζίαζεο ζην θνηλφ, απνηεινχκελν απφ νζφλε θαη ινγηζκηθφ 

παξνπζίαζεο, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Γήκνπ. 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΘΔΡΜΑΝΗ - ΦΤΞΗ 

Γενικά 

Σν θηίξην ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε δηαζέηεη ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, κε ιέβεηα 

πεηξειαίνπ θαη ηνπηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (split - unit). ην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ αληηθαζίζηαηαη ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο κε θεληξηθφ ζχζηεκα 

θιηκαηηζκνχ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, απνμειψλεηαη ν θεληξηθφο ιέβεηαο θαη θαπζηήξαο, κε ην ζχλνιν ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ θαη ηε δεμακελή πεηξειαίνπ θαη κεηαθέξεηαη πξνο αλαθχθισζε 

ή ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Δπίβιεςε. Ζ απνμήισζε πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Δπηπιένλ, απνμειψλεηαη ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο ζεξκφηεηαο, απνηεινχκελν απφ ηνπο ζσιήλεο (δηζσιήλην ζχζηεκα), ηα ζεξκαληηθά 

ζψκαηα θαη φια ηα ππνζηεξηθηηθά εμαξηήκαηα. Ζ απνμήισζε γίλεηαη κε πξνζνρή ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ θαηαζηξνθέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, ελψ ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα δηαηίζεληαη 

πξνο αλαθχθισζε ή κεηαθέξνληαη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Δπίβιεςε πξνο απνζήθεπζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε. 

Δπηπιένλ, απνμειψλεηαη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο δηαηξνχκελνπ ηχπνπ (split - 

unit), εζσηεξηθέο, εμσηεξηθέο κνλάδεο, κεηά ησλ δηθηχσλ ηνπο (ςπθηηθφ κέζν, ειεθηξηζκφο, 

απνρέηεπζε) θαη κεηαθέξνληαη ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Δπίβιεςε. Ζ απνμήισζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θζνξέο ζηηο επηθάλεηεο ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη λα είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ.  

Γηα ηε ζέξκαλζε - ςχμε ηνπ θηηξίνπ εγθαζίζηαηαη θεληξηθή κνλάδα - αληιία ζεξκφηεηαο, απ' 

επζείαο εθηφλσζεο, κεηαβιεηνχ φγθνπ ςπθηηθνχ κέζνπ, κε εζσηεξηθέο κνλάδεο ζε θάζε ρψξν, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
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Ζ θιηκαηηζηηθή εγθαηάζηαζε ζα εμαζθαιίδεη ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα γηα θάζε θιηκαηηδφκελν ρψξν: 

 

 Θέξνο Υεηκψλαο 

Θεξκνθξαζίεο μεξνχ ζεξκνκέηξνπ (νC) 26 νC 20 νC 

ρεηηθή πγξαζία 50 % 50 % 

 

Κενηπικό ύζηημα Κλιμαηιζμού 

Σν ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ζα είλαη ηζρχνο 123,5 kW, πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο EER 3,54 (COP: 

4,12, ESEER: 5,17). Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο. Σνπνζεηείηαη ζηνλ αθάιππην ρψξν ηνπ θηηξίνπ, δίπια ζην πξφελ ιεβεηνζηάζην, 

φπσο απεηθνλίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, επί ππεξπςσκέλεο βάζεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Γηαζέηεη θαηάιιεια αληηδνλεηηθά ζηεξίγκαηα γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ.  

πλδέεηαη κε ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο κέζσ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ςπθηηθνχ κέζνπ θαη θαισδίσλ 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Σν δίθηπν ςπθηηθνχ κέζνπ απνηειείηαη απφ δηπινχο ραιθνζσιήλεο 

(πγξνχ/αεξίνπ), δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη ζσιήλεο είλαη ζεξκηθά κνλσκέλνη απφ πιηθφ ηχπνπ Armaflex θαη θέξνπλ 

επηθάιπςε πξνζηαζίαο απφ UV αθηηλνβνιία.  

Απφ ηελ εμσηεξηθή κνλάδα, νη ζσιελψζεηο θαη ινηπά δίθηπα εηζέξρνληαη ζην θηίξην ζην ρψξν ηνπ 

θιηκαθνζηαζίνπ. Ζ φδεπζε ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηελ εμσηεξηθή κνλάδα έσο ην εζσηεξηθφ ηνπ 

θηηξίνπ γίλεηαη ζην δάπεδν θαη επίηνηρα θαη πξαγκαηνπνηείηαη εληφο κεηαιιηθήο ζράξαο απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, κε θαπάθη. ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ε φδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη 

επίηνηρα, ζε χςνο 3,50m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Ζ ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ ηζνγείνπ γίλεηαη κέζσ νξηδφληησλ νδεχζεσλ επί ηεο νξνθήο ζηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο. 

Οη ζσιελψζεηο, ζε φιν ην κήθνο ηεο φδεπζήο ηνπο βξίζθνληαη εληφο κεηαιιηθήο ζράξαο κε 

θαπάθη. ηελ ίδηα ζράξα, παξάιιεια πξνο ηηο ζσιελψζεηο ςπθηηθνχ κέζνπ νδεχνπλ ηα δίθηπα 

ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ, ηα θαιψδηα επηθνηλσλίαο ησλ εζσηεξηθψλ 

κνλάδσλ κε ηελ θεληξηθή κνλάδα θαη νη ζσιελψζεηο απνρέηεπζεο ησλ ζπκππθλσκάησλ. 

Οη εζσηεξηθέο κνλάδεο είλαη εκθαλείο, ηχπνπ νξνθήο, ηνίρνπ ή θαζέηα, κε θαιαίζζεην θάιπκκα. 

Σνπνζεηνχληαη ζηηο ζέζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη ηειηθέο ζέζεηο ζα 

θαζνξηζηνχλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπίβιεςε. Ζ ηζρχο ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεξκηθέο απψιεηεο θαη ηα ςπθηηθά θνξηία ηνπ θάζε ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.  

Όινη νη ζεξκαηλφκελνη ρψξνη δηαζέηνπλ ελζχξκαην ρεηξηζηήξην κε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ θαη 

ειιεληθφ κελνχ. Σν ρεηξηζηήξην ζπλδέεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο κνλάδεο θαη ζηελ 

εμσηεξηθή κνλάδα θαη ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ ζα γίλεη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, κε γλψκνλα 

ηελ θαηά ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξε κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ.  

Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ ησλ εζσηεξηθψλ κνλάδσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 35 dBA ζηελ κεζαία 

ηαρχηεηα. 
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Αποσέηεςζη ζςμπςκνωμάηων 

Ζ απνρέηεπζε ησλ ζπκππθλσκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θάζε κία εζσηεξηθή κνλάδα κε 

εχθακπην ζσιήλα «γηα θιηκαηηζηηθά», απφ καιαθφ Ρ-PVC, εληζρπκέλνο κε ζπείξα απφ ζθιεξφ U-

PVC, κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα, δηακέηξνπ O.D. 22mm.  

Ο ζσιήλαο απνρέηεπζεο δηαπεξλά ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν θαη ζπλδέεηαη ζε εκθαλή ζθιεξφ ζσιήλα 

απνρέηεπζεο PVC, δηακέηξνπ O.D. 40mm, ρξψκαηνο ιεπθνχ, πνπ νδεχεη θαηαθφξπθα θαη 

θαηαιήγεη ζε ειεχζεξε απνξξνή. Πξαγκαηνπνηείηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ νκαδνπνίεζε ηεο 

απνρέηεπζεο ησλ κνλάδσλ, αλά δχν θαη αλά φξνθν, ψζηε ηέζζεξεηο εζσηεξηθέο κνλάδεο λα 

ζπλδένληαη ζε θνηλή ζηήιε εμσηεξηθή ζηήιε απνρέηεπζεο. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών στοιχείων ονομαστικής ισχύος 20 kWp για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα καλύπτει μέρος των αναγκών του κτιρίου.  

Η εγκατάσταση αποτελείται από: 

 80 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 250Wp 

 80 διατάξεις βελτιστοποίησης ισχύος (power box) 

 Βάσεις στήριξης των φ/β στοιχείων επί υφιστάμενης στέγης. 

 Καλώδια σύνδεσης  

 2 μετατροπείς ρεύματος (inverter) ονομαστικής ισχύος 10kW 

 Καταγραφικό με οθόνη παρουσίασης (display panel) της εγκατάστασης 

 Ηλεκτρικός πίνακας παραλληλισμού φάσεων 

 Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια προβλέπεται να τοποθετηθούν στη στέγη του κτηρίου, σε θέσεις που δεν 

επηρεάζουν τη λειτουργικότητα ή την αισθητική του. Ενδεικτική διάταξη παρουσιάζεται στα σχετικά σχέδια. 

Οι λοιπές απαιτούμενες εγκαταστάσεις (Inverter, μετρητικά όργανα, πίνακες κλπ) θα τοποθετηθούν στο 

υπόγειο του κτηρίου, στο ηλεκτροστάσιο.  

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, θα είναι από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο. Θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

ανθεκτικής και στιβαρής κατασκευής, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πιθανή θραύση από ενδεχόμενη 

χαλαζόπτωση ή ισχυρή ανεμοπίεση. 

Σκόπιμο είναι η παραγωγή ενέργειας να πραγματοποιείται σε τάση τέτοια ώστε να αποφεύγονται τόσο οι 

υψηλές απώλειες μεταφοράς, όσο και οι εξαιρετικά μεγάλης διατομής αγωγοί για την πραγματοποίηση της, 

ωστόσο όμως να επιτυγχάνεται η επιθυμητή παραγωγή ισχύος και να μπορέσει να συνεργαστεί ομαλά και 

αρμονικά με τους μετατροπείς ενέργειας.  

Τα Φ/Β στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους εν σειρά, συγκροτώντας κατά αυτόν τον τρόπο μία μονάδα 

(string). Η συνδεσμολογία του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου γίνεται μέσω κατάλληλου συστήματος 

βελτιστοποίησης ισχύος (power box). Το power box είναι διευθυνσιοδοτούμενο, μεταδίδοντας πληροφορία 

στον μετατροπέα (inverter) για την απόδοση και την κατάσταση του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου. Στόχος 

του power box είναι αφενός η απλοποίηση της συνδεσμολογίας, αφετέρου η ελαχιστοποίηση της επίδρασης 

ενδεχόμενης βλάβης η καταστροφής ενός μεμονωμένου φωτοβολταϊκού πλαισίου, σε όλη την μονάδα 

(string) και η αποφυγή του φαινομένου “hot-point” σε περιπτώσεις βλάβης και σκίασης τμήματος του.  




